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1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Protocol s’aplicarà mentre duri l’estat de pandèmia sanitària. Mentre les autoritats 
sanitàries competents mantinguin les mesures escaients de prevenció́ per evitar el contagi de 
COVID-19, es mantindran les mesures que s’especifiquen en aquest protocol, tenint present que 
la situació sanitària marcarà la evolució del present, i la possible modificació de les mesures 
definides. 

Aquest protocol és aplicable en tots els partits de bàsquet, organitzats o autoritzats per la 
Federació Catalana de Basquetbol que es disputin al Pavelló del Serrallo durant la competició de 
la temporada 2021-2022. 

Estan obligats al compliment del present Protocol totes les persones que directament o 
indirectament intervinguin o participin en els partits indicats. Per tant, a banda de federats i 
membres dels clubs, ja sotmesos reglamentàriament al protocol de la Federació Espanyola de 
Bàsquet, tots els treballadors i voluntaris que hi prenguin part també ́ hauran de respectar les 
disposicions del Protocol, sota la vigilància activa del Club Bàsquet Tarragona. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

El present Protocol està confeccionat en base a la següent normativa: 

 Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 

 Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció́ i organitzatives per prevenir el risc de transmissió́ i afavorir la contenció́ de la 
infecció́ per SARS-CoV-2 

 Pla d’acció́ pel desconfinament esportiu de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport 
i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. 

 Protocol d’actuació per la tornada a les competicions organitzades per la Federació 
Catalana de Bàsquet. 

 Pla d’Acció per les instal·lacions esportives municipals de Tarragona. 

La normativa relacionada es susceptible de possibles modificacions condicionats pels possibles 
canvis en la normativa vigent en relació amb la prevenció del contagi de la COVID-19 que es dicti 
en cada moment per les diferents administracions o la Federació Catalana de Bàsquet. 

 
 



    

 3 

Club Bàsquet Tarragona 
www.cbtarragona.cat 

 

3. RESPONSABLES DEL PROTOCOL 

Seguint les indicacions donades en els diferents protocols, des del Club s’ha designat al 
responsable COVID pel correcte compliment de totes les directrius marcades en el present 
protocol: 

JOSE RAMIREZ - 630639987 

 

4. MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ PER A TOT ELS ASSISTENTS 
AL PARTIT. 

 
DISTÀNCIA DE SEGURETAT: Es preservarà̀ la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m 
en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, tret del moment de 
la pràctica esportiva entre jugadors, cos tècnic i àrbitres. El públic haurà de seure a les grades 
frontals, A LES CADIRES AUTORITZADES AMB UNA PEGATINA, encara que siguin de la mateixa 
bombolla familiar 

MASCARETA: Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta EN TOT 
MOMENT, tret dels jugadors i els àrbitres en el moment de la pràctica esportiva.  

HIGIENE DE MANS: Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així ́
com amb aigua i sabó. 

 

5. MESURES ESPECIFIQUES PELS MEMBRES DELS DOS EQUIPS  

Els components dels dos equips que disputen el partit estan obligats a complir amb totes les 
obligacions estipulades en el Protocol d’actuació per la tornada a les competicions organitzades 
per la Federació Catalana de Bàsquet.  
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US DELS VESTIDORS: Cadascun dels equips utilitzaran 2/3 vestidors. Cada equip es farà 
responsable de la distribució dels jugadors en els vestidors per complir un aforament de 6 
jugadors per vestidor. Els vestidors només s´utilitzaran al final del partit per fer ús de les dutxes. 
Les motxilles hauran d´estar durant el partit al costat de cada banqueta. Els vestidors es 
distribuiran de la següent manera: 

 

VESTIDOR USUARI 

1 Equip local 

2 Equip local 

3 Equip local 

4 Equip visitant 

5 Equip visitant 

6 Equip visitant 

DISTRIBUCIÓ DE LES BANQUETES: Per que els ocupants de les banquetes dels dos equips puguin 
mantenir la distància interpersonal mínima de 1,5 mestres, es distribuiran les banquetes segons 
la següent disposició: 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LA TAULA D’ANOTADORS: Pels ·3/4 ocupants de la taula d’anotadors i l’speaker 
del partit s’ubicaran taules addicionals per mantenir la distància interpersonal mínima de 1,5 
mestres. 

6. PÚBLIC ASSISTENT 

NO HI HA LIMITACIÓ D´ACOMPANYANTS 

CONTROL PREVI A L’ENTRADA: A l’entrada al Pavelló del Serrallo hi haurà gel hidroalcohòlic per 
tal de desinfectar les mans. 

7. PROTOCOL D’ENTRADA I SORTIDA, I CIRCULACIONS INTERNES. 

Per evitar al màxim possible el contacte entre tots els assistents al Pavelló de Serrallo i sobretot, 
evitar el creuament, s’han de modificar les circulacions existents actualment al pavelló del 
Serrallo així com les portes d’entrada i sortida. 

1,5m 
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Es permetrà la entrada al pavelló als equips (jugadors) 45 min abans del partit. Hauran d´accedir a 
la grada del fons fins que la pista estigui totalment desallotjada. Poden fer l´escalfament a la grada, 
sempre que hi hagi partit en aquell moment 

5 minuts abans podran entrar els acompanyants, sempre i quan ja estigui desallotjat el pavelló del 
partit anterior, si és el cas.  

 

PORTES D’ENTRADA I SORTIDA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. EMISSIÓ EN STREAMING DELS PARTITS. 
 
Existeix la possibilitat d´emtre els partits en directe, sempre i quan l´equip/club visitant 
estigui d´acord i així ho autoritzi 

PORTA D’ENTRADA 
RESTRINGIDA 

PORTA D’ENTRADA I SORTIDA 
ZONA ESPORTIVA RESTRIGIDA 


